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GECOORDINEERDE STATUTEN
Vereniging voor de studie van het mededingingsrecht - Belgische Groep
van de Ligue Internationale du Droit de la Concurrence
Zetel : Jules Bordetlaan 164 – 1140 Brussel

STATUTEN
Titel I – Benaming, zetel, doel, duur
Art. 1. De vereniging kiest tot benaming « Association pour l’Etude du
Droit de la Concurrence - Groupe belge de la Ligue internationale
contre la Concurrence déloyale, “, in het Frans, en “ Vereniging voor de
Studie van het Mededingingsrecht - Belgisch Groep van de Ligue
internationale contre la Concurrence deloyale,», in het Nederlands.
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, Jules Bordetlaan 164 te 1140 Evere.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel
In alle vrijheid de gezonde en eerlijke mededinging tot bevorderen en
de oneerlijke, ongeoorloofde en ongewettigde praktijken op
internationaal plan te bestrijden.
Alle -inlichtingen, documentatie en actiemiddelen die in verschillende
landen op de industriële of commerciële mededinging betrekking
hebben, te centraliseren.
Hieromtrent alle documentatie en alle advies te geven.
Alle fysische en morele rechtspersonen en alle organismen, die om
welke reden of op welke wijze ook belang stellen in haar zoals hoger
omschreven maatschappelijk doel, te groeperen. De vraagstukken
inzake mededinging te bestuderen en te preciseren. De vrijheid van
onderneming en handel te verdedigen en de middelen om ze te
verzekeren, op te sporen
De problemen der mededinging, die in het kader van de nationale en
internationale betrekkingen worden gesteld, te bestuderen.
Het opstellen van nationale of internationale overeenkomsten
betreffende de mededinging, te bestuderen en eraan deel te nemen.
De principes die zij inzake oneerlijke mededinging zal. formuleren, te
verspreiden en zich in te spannen om de hervormingen die zij zal nuttig
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achten, zowel op nationaal als internationaal gebied te doen
aanvaarden
Dit doel mag worden verwezenlijkt op om het even welke wijze, en
onder meer door publicaties, uitgaven, tijdschriften, uitzendingen,
lezingen, congressen, organisaties, enz., door het oprichten van
diensten, comité’s, privé-kringen en andere organismen, door het
stichten van studiebeurzen, het uitloven van prijzen of het inrichten van
prijskampen.
De vereniging mag alle weldadige daden stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel,
de ontwikkeling of de gemakkelijkere verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Zij mag om het even welke medewerking verlenen en op alle manieren
deelnemen aan verenigingen, organismen of ondernemingen die een
doel nastreven dat gelijkvormig of samenhangend is met het hare of tot
de verwezenlijking of ontwikkeling van dit laatste kunnen bijdragen
Dit doel mag worden gewijzigd, uitgebreid of beperkt, bij beslissing van
de algemene vergadering.
De raad van beheer is bevoegd om de aard en de omvang van het doel
der vereniging uit te leggen
Art. 4. . De vereniging wordt heden voor onbeperkte duur opgericht. Zij
kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering.
Titel II – Leden,
erevoorzitterschap.

opneming,

ontslag,

uitsluiting,

bijdrage,

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit leden die haar vennoten zijn.
Steeds zullen er ten minste drie zijn.
De raad van beheer kan toetredende leden, die geen vennoten zijn,
opnemen. Hij stelt de voorwaarden van hun opneming en uittreding
vast. Hij bepaalt hun rechten en verplichtingen.
Art. 6. Om als lid te worden opgenomen of heropgenomen, moeten
zowel de fysische als morele personen een verzoek richten tot de
vereniging; zij moeten toestemming bekomen van de raad van beheer,
die soeverein beslist zonder zijn beslissing tegenover de kandidaat te
moeten verrechtvaardigen.
Art. 7. De leden zijn nooit persoonlijk tegenover derden gebonden uit
hoofde van de maatschappelijke verbintenissen.
De hoedanigheid van lid of toetredend lid omvat volledige instemming
met deze statuten, met het eventueel reglement van met alle
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voorschriften en regelmatig genomen beslissingen, alsmede de
verbintenis al de verplichtingen die erin worden bepaald, na te leven.
Art. 8. Men verliest de hoedanigheid van lid door overlijden, ontslag of
uitsluiting.
Art. 9. Ieder lid staat het vrij zich uit de vereniging terug te trekken.
Het ontslag wordt schriftelijk tot de vereniging gericht.
Wat bijdrage en voordien genomen beslissingen betreft, heeft het
ontslag slechts gevolg na afloop van bet boekjaar waarin het werd
genomen en het lid zal alleen uit de vereniging treden dan na afloop
van dat boekjaar waarin het werd genomen en het lid zal alleen uit de
vereniging treden dan afloop van dat boekjaar.
Art. 10. De raad van beheer mag voor ontslagnemend houden ieder
persoon:
1° Die ophoudt een wettelijk bestaan te hebben indien het een morele
persoon is.
2° Die niet volledig zijn bijdrage betaalt na invertoefstelling bij ter post
aangetekend schrijven, waaraan na zes weken te rekenen van de dag
van de verzending geen gevolg werd gegeven.
3° Die onbekwaam verklaarde is, in staat van kennelijk onvermogen
verkeert of failliet werd verklaard
Art. 11. Hij die schuldig is aan grove tekortkoming aan zijn
verplichtingen als lid, of die de wetten van eer en eerlijkheid overtreedt,
kan uit de vereniging worden uitgesloten.
De uitsluiting wordt op soevereine wijze door de algemene vergadering
bij geheime stemming en met een meerderheid van twee derden van
de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden uitgesproken.
Deze beslissing wordt door de diensten bij ter post aangetekend
schrijven aan de betrokkene betekend.
De vereniging en haar leden zijn ontheven van om het even welke
aansprakelijkheid voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks
zou kunnen voortvloeien uit een overeenkomstig de statuten
uitgesproken uitsluiting.
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Art. 12. De ontslagnemende en uitgesloten leden, hun rechthebbenden
en schuldeisers, alsmede de erfgenamen, legatarissen en
rechtverkrijgenden van een overleden lid, en de rechthebbenden van
een morele persoon die heeft opgehouden te bestaan op wettelijke
wijze, kunnen geen rechten laten gelden op het maatschappelijk bezit.
Zij kunnen geen teruggave eisen van de betaalde bijdragen, van om
het even welke gift, toelage of werkdanige inbreng.
Zij kunnen eveneens geen uittreksel van rekening vragen of het
afleggen van rekening en verantwoording eisen, zegellegging of
inventaris van de goederen en waarden van de vereniging aanvragen,
noch de verdeling, veiling of vereffening ervan vorderen.
Art. 13. De leden verbinden zich tot bet jaarlijks betalen van de door de
algemene vergadering vastgestelde bijdrage.
De bijdrage mag samengesteld zijn uit een vast gedeelte en een
veranderlijk gedeelte. Zij mag verschillen naar gelang de leden
beroepsverenigingen,
burgerlijke
verenigingen
of
handelsvennootschappen, of fysische personen zijn.
Die van de fysische personen zal nooit in haar geheel een bedrag,
gelijk aan bet derde van de gemiddelde maandelijkse wedde van een
rijksambtenaar van de laagste rang mogen te boven gaan; die van de
andere leden zal nooit de gemiddelde maandelijkse wedde van
dergelijke ambtenaar mogen overtreffen.
De raad van beheer kan een opnemingsrecht vragen en hij zal het
bedrag hiervan voor de nieuwe leden bepalen.
Art. 14. De bijdrage van elk ontslagnemend of uitgesloten lid blijft
verschuldigd voor bet boekjaar waarin lust onslag of de uitsluiting
plaats heeft.
Art. 15.De algemene vergadering kan steeds ereleden benoemen, aan
wie zij bij wijze van uitzondering de titel van erevoorzitter mag
verlenen. Deze personen hebben bet recht aan alle vergaderingen van
de vereniging deel te nemen. Zij betalen geen bijdrage en zijn tot geen
enkele van de verplichtingen, die aan de leden worden opgelegd,
gehouden.
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Titel III – Algemene vergadering
Art. 16. De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die niet
verleend werden aan de Raad van Bestuur. Ze vertegenwoordigt alle
leden.
Haar beslissingen zijn verbindend voor alle leden van de vereniging,
zelfs voor hen die afwezig, onbekwaam of dissident zouden zijn.
Art. 17. Alle leden van de vereniging hebben het recht aan de
algemene vergadering deel te nemen.
Zij mogen er zich door een vrij gekozen lasthebber laten
vertegenwoordigen, volgens de voorwaarden die kunnen worden
gesteld in bet eventueel reglement van inwendige orde, of, bij
ontstentenis hiervan, door de raad van beheer.
Behoudens tegenstrijdige wilsuiting van de betrokkene, heeft de raad
van beheer tot opdracht desgevallend van ambtswege in de
vertegenwoordiging van de afwezige leden te voorzien.
Art. 18. leder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de
loop van de maand april; zij komt samen op de maatschappelijke zetel
of op elke andere plaats in de oproeping vastgesteld.
De algemene vergadering hoort de verslagen van de raad van beheer
en van de commissaris(sen), stemt over de door de raad van beheer
opgestelde rekening van ontvangsten en uitgaven van bet vorig
boekjaar, doet uitspraak over de ontlasting aan beheerders en
commissaris(sen), stelt bet budget van bet lopende boekjaar vast en
bepaalt bet bedrag van de bijdrage voor dit boekjaar; daarna gaat zij
over, indien daartoe redenen zijn, tot de benoeming van beheerders en
commissaris(sen). Ten slotte beraadslaagt zij over alle andere op de
dagorde vermelde punten.
Art. 19. De raad van beheer kan steeds buitengewone algemene
vergaderingen samenroepen. Hij moet ze binnen de dertig dagen
volgende op bet verzoek samenroepen, indien hij, hiertoe wordt
aangezocht door ten minste een vijfde van de leden, vermeld op de
laatste jaarlijkse lijst, die op de griffie van de burgerlijke rechtbank
werd neergelegd, en die gezamenlijk handelen.
Dergelijk verzoek zal evenwel dan alleen geldig zijn indien bet
schriftelijk wordt gedaan en door alle verzoekers wordt ondertekend,
en indien bet concreet en duidelijk bet voorwerp van, de bijeen te
roepen vergadering bepaalt.
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Art. 20. Alle leden van de vereniging moeten door de raad van beheer
tot de algemene vergaderingen worden opgeroepen.
De oproeping geschiedt bij gewone brief, ten minste acht dagen voor
de vergadering verzonden;
De oproeping moet de dagorde vermelden.
Art. 21. De raad van beheer bepaalt de dagorde van alle algemene
vergaderingen en stelt ze op.
Art. 22. De voorzitter van de raad van beheer en, bij zijn ontstentenis
de ondervoorzitter of een ander lid van de raad van beheer, zit de
algemene vergadering voor.
De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen lid dient te zijn van de
vereniging.
Art. 23. Alle leden beschikken over een stem. De algemene
vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen, welk ook
bet aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is,
behoudens de gevallen waarin de wet of deze statuten een bijzondere
meerderheid of een aanwezigheidsquorum voorschrijven. Bij staking
van stemmen is die van de voorzitter der vergadering beslissend.
Voor de berekening van de meerderheden wordt geen rekening
gehouden met de stemmen van de leden die zich onthouden bij de
stemming, behalve wanneer een bijzondere meerderheid of een
aanwezigheidsquorum is voorgeschreven. De stemming over alle
punten, waarin personen ter sprake komen, is geheim.
De aldus verkregen stemmingen zijn geldig, welk ook bet aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden op de algemene vergadering
moge wezen, behoudens in de gevallen bepaald in de artikels 18, 25,
26 en 27 van deze statuten.
Steeds heeft de raad van beheer het recht alle algemene
vergaderingen, welke zij ook mogen wezen, op drie wezen uit te
stellen; deze verdaging vernietigt iedere beslissing die werd genomen.
Art. 24. Mits eenparige instemming van de aanwezige beheerders en
na uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering genomen bij
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden„ kunnen beslissingen buiten de dagorde worden genomen.
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Art. 25. De algemene vergadering kan alleen geldig over de voorstellen
tot wijziging van de statuten beraadslagen indien het voorwerp ervan
uitdrukkelijk op de dagorde in de oproeping werd vermeld en de twee
derden van de leden der vereniging niet aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Als de wijziging het doel van de vereniging betreft dan is er een
meerderheid van vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden vereist.
Zijn de twee derden van de leden der vereniging niet aanwezig of
vertegenwoordigd op de eerste bijeenkomst, dan mag een tweede
bijeenkomst worden samengeroepen die zal mogen beraadslagen,
welk ook het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde leden mogen
zijn.
Geen wijziging kan worden aangenomen dan, bij meerderheid van
twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad en bij rondschrijven aan de leden
medegedeeld.
Art. 26. De algemene vergadering doet uitspraak over de voorstellen
tot uitsluiting van een lid, overeenkomstig hogervermeld artikel 11, en
zonder vermelding van de naam van de betrokkene op de dagorde.
Art. 27. De algemene vergadering kan geen uitspraak doen over de
ontbinding van de vereniging dan indien zij zich gedraagt naar de
voorschriften van artikel 25 van deze statuten.
Art. 28. . Er wordt proces-verbaal opgesteld van alle bijeenkomsten
van de algemene vergadering. De processen-verbaal worden in een
bijzonder register ingeschreven en ondertekend door de voorzitter van
de bijeenkomst en de secretaris, alsmede door de leden die erom
verzoeken.
Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle
leden ervan ter plaatse kunnen kennis nemen. Derde personen kunnen
ervan slechts kennis nemen mits toelating van de voorzitter van de
raad van beheer, bij dezes ontstentenis van een ondervoorzitter.
De in rechte of op enige andere wijze over te leggen uitgiften of
uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
beheerder of door hem die deze functies waarneemt of door twee
beheerders.
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Titel IV – Beheer, toezicht
Art. 29. De vereniging wordt geleid en beheerd door een raad van
beheer die ze in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en
handelingen officieel vertegenwoordigt.
Art. 30. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de beheerders
die al dan niet in haar midden worden gekozen. Zij stelt hun aantal vast
en bepaalt de duur van hun mandaat dat niet drie jaar mag te boven
gaan. De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.
Iedere nieuwe kandidatuur moet ten minste een maand voor de
algemene vergadering door vijf leden, waarvan er twee moeten lid zijn
van de raad van beheer die in functie is, op de maatschappelijke zetel
worden ingediend.
Art. 31. Overlijden, ontslag of afzetting stellen een einde aan het
mandaat van beheerder.
Indien het mandaat van een beheerder openvalt om een van de
hierboven opgesomde redenen of voor om het even welke andere
reden, mag de raad van beheer voorlopig in de vervanging van deze
beheerder voorzien. In dat geval doet de algemene vergadering de
definitieve benoeming bij haar eerstvolgende bijeenkomst. De
nieuwgekozen voltooit het mandaat van de beheerder die hij vervangt.
De raad van beheer behoudt in ieder geval al zijn machten alsof hij
voltallig ware.
Art. 32. De beheerders treden op in college. In verband met de
verbintenissen van de vereniging gaan zij geen enkele persoonlijke
verplichting aan. Zij zijn slechts aansprakelijk voor de uitoefening van
hun mandaat.
Art. 33. De raad van beheer stelt de algemene politiek van de
vereniging vast en zorgt voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel. Hij leidt de arbeid van de vereniging en
coördineert de actie van al haar organen.
In naam van de vereniging of van alle leden of van een gedeelte ervan,
doet of laat hij alle stappen doen die, zijns inziens, gepast zijn voor de
verwezenlijking van haat doel.
Art. 34. Onverminderd wat uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan
de algemene vergadering wordt voorbehouden, heeft de raad van
beheer de meest uitgebreide machten, zonder enigerlei beperking, om
de zaken van de vereniging te beheren en om alle daden van beheer
of beschikking te stellen die tot het maatschappelijk doel behoren.
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Hij kan onder meer, en deze opsomming is niet beperkend alle akten
verlijden of laten verlijden, alle contracten, kopen en ondernemingen
afsluiten; alle betalingen doen of ontvangen en ervan kwijting geven of
vorderen, alle bewaargevingen doen of aanvaarden; alle dadingen en
compromissen afsluiten; alle roerende en onroerende goederen
verwerven, ruilen, vervreemden, op onroerende zakelijke rechten
hypotheek nemen; met of zonder waarborg leningen aangaan,
obligaties met hypothecaire of andere waarborg uitgeven, de dadelijke
uitwinning stipuleren; opheffing verlenen van alle inschrijvingen, zowel
die van ambtshalve genomen als alle andere, met of zonder betaling of
ervan vrijstelling te verlenen; huurcontracten afsluiten, zelfs voor meer
dan negen jaar; alle giften, schenkingen, toelagen, subsidies en
overdrachten, welke zij ook zijn, aanvaarden en in ontvangst nemen:
aan alle zakelijke rechten en vorderingen tot ontbinding verzaken; alle
bijzondere machten aan vrij gekozen gemandateerden, al dan niet
leden van de vereniging, verlenen.
Art. 35. De raad van beheer roept de gewone en buitengewone
algemene vergaderingen bijeen. Hij bepaalt de dagorde ervan.
Hij kan een directiecomité oprichten en om op het even welk gebied
studiecommissies samenstellen.
Hij mag een reglement van inwendige orde opstellen. Iedere eventuele
wijziging in dit reglement van inwendige orde moet hij voorleggen aan
de algemene vergadering.
Hij kan toetreden leden, die geen vennoten zijn, opnemen.
Hij bepaalt de voorwaarden van bun opneming en uittreding. Hij stelt
hun rechten en verplichtingen vast.
Hij doet uitspraak over de opneming van leden. Hij stelt een onderzoek
in, omtrent de eventuele uitsluiting van leden en legt zijn voorstellen
aan de algemene vergadering voor.
Hij kiest in zijn midden, benoemt en ontslaat een secretaris-generaal
en een penningmeester. Hij bepaalt hun bevoegdheid. Hij benoemt en
ontslaat zelve, of bij delegatie, al de agenten, bedienden en leden van
het personeel der vereniging en bepaalt hun bevoegdheid en stelt hun
wedde vast.
leder jaar maakt hij de inventaris van de goederen en verplichtingen
van de "vereniging, stelt de rekening op van de ontvangstenen
uitgaven van het afgelopen boekjaar en bepaalt het budget het
volgende boekjaar. Hij brengt verslag uit bij de algemene vergadering
over de stand van zaken der vereniging en over de financiële toestand.
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Hij legt haar de rekening van het afgelopen boekjaar en het budget van
het volgende boekjaar ter godkeuring voor. Bij de bespreking over het
budget doet hij voorstellen omtrent het bedrag van de bijdrage.
Ieder jaar, stelt hij de lijst van de leden der vereniging op en laat ze
neerleggen op de griffie van de burgerlijke rechtbank.
Art. 36. De raad van beheer, optredend in naam van de vereniging,
spant als eiser de rechtsvorderingen in of verdedigt zich als
verweerder, door vervolging en benaarstiging van de voorzitter van de
raad van beheer of de ondervoorzitter die hem vervangt.
In vreemde landen waar de vereniging een officiële vertegenwoordiger
heeft, worden de rechtsvorderingen, door of tegen hem ingespannen.
Art. 37. In de eerste bijeenkomst na zijn benoeming kiest de raad van
beheer in zijn midden een voorzitter, en een of meer ondervoorzitters
voor de gehele duur van het mandaat. Bij afwezigheid of belet van de
voorzitter worden zijn voorrechten door een van de ondervoorzitters
waargenomen. Bij ontstentenis van dezen, worden deze voorrechten
waargenomen door de oudste in leeftijd van de aanwezige beheerders.
Art. 38. De raad van beheer wordt door de voorzitter bijeengeroepen.
Hij moet hem samenroepen telkens hij hiertoe door twee gezamenlijk
optredende beheerders wordt verzocht. Hij vergadert minstens
eenmaal per trimester. leder beheerder heeft recht op een stem. De
beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde beheerders, en bij staking van
stemmen is die van de voorzitter van de bijeenkomst beslissend.
De beheerders die zich bij de stemming onthouden, worden als
afwezig beschouwd voor de berekening van de meerderheden.
Een beheerder die belet is, mag bij gewone brief of telegram aan: ten
vooraf door de raad van beheer aanvaarde persoon, of aan een
andere beheerder mandaat geven om in zijn naam op te treden en te
stemmen. Niemand mag meer dan een beheerder vertegenwoordigen.
De raad van beheer kan alleen kan alleen op geldige wijze over de op
de dagorde ingeschreven punten beslissen indien de helft van de
beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is; maar hij zal geldig
kunnen beslissen, welk ook het aantal aanwezige beheerders is, indien
deze punten tot een volgende vergadering worden verdaagd.
Art. 39. Er wordt proces-verbaal opgesteld van alle bijeenkomsten van
de raad van beheer. De processen-verbaal worden opgetekend in een
bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de
bijeenkomst en door de secretaris of door hem die de functies
waarneemt. Dit register wordt op de maatschappelijke zetel bewaard.
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De uitgiften en uittreksels die in rechte dienen voorgebracht, worden
ondertekend door de voorzitter van de raad van beheer of door de
ondervoorzitter die hem vervangt, of door twee beheerders.
Art. 40. Alle akten die de vereniging binden, alle volmachten en
machtigingen, alle akten waarbij een openbaar ambtenaar, onder meer
een bewaarder van hypotheken of een ministerieel officier zijn
medewerking verleent, worden ondertekend door twee beheerders of
door een beheerder en de secretaris-generaal, die allen van geen
voorafgaandelijke beslissing van de raad van beheer tegenover derde
personen moeten doen blijken.
De daden van dagelijks bestuur en deze betreffende de lopende
zaken, de kwijtingen en ontlastingen aan het bestuur van de
spoorwegen, van posterijen, van telegraaf en telefoon, van de
postchecks en van aIle andere besturen van de Staat, provincie of
gemeente, inbegrepen de checks en postmandaten, mogen worden
ondertekend door de secretaris-generaal of de penningmeester,
alsmede door de personen die hiertoe door bijzondere beslissing van
de raad van beheer, van de secretaris-generaal of van de
penningmeester, en binnen door dezen te bepalen grenzen, worden
gemachtigd.
Art. 41. De secretaris-generaal wordt belast met het dagelijks bestuur
van de vereniging, met de leiding van haar werkzaamheden en de
activiteit van haar statutaire of reglementaire organen.
De penningmeester houdt de boeken en de kas alsook de lijst van de
leden bij en moet alle wettelijke of andere formaliteiten vervullen welke
daarmede verband houden.
Art. 42 Over het beleid van de raad van beheer, van de secretaris
generaal en van de penningmeester wordt toezicht gehouden door een
of meer commissarissen die door de algemene vergadering worden
benoemd en ontslagen, en die al dan niet in haar midden worden
gekozen. Zij stelt hun aantal vast en bepaalt de duur van hun mandaat,
dat de drie jaar niet mag overschrijden. De uittredende
commissaris(sen) is (zijn) herkiesbaar.
Indien er verschillende zijn, treden ze op in college, maar ieder van
hen heeft volle recht van navorsing.
leder jaar brengen ze voor de algemene vergadering verslag uit over
hun mandaat.
De commissaris(sen) gaat (gaan) geen persoonlijke verplichting aan in
verband met de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn slechts
aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
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Titel IV – Allerlei
Art. 43. Het boekjaar begint op één Januari en eindigt op één en dertig
December van ieder jaar.
Art. 44. leder jaar worden de rekeningen van de vereniging vastgesteld
op één en dertig December, en voor het eerst op één en dertig
December negentienhonderd zes en vijftig.
De raad van beheer stelt de rekeningen van ontvangsten en uitgaven
op, deelt ze mede aan de commissaris of het college van
commissarissen en legt ze aan de gewone algemene vergadering ter
goedkeuring voor.
Ieder jaar wordt het budget van het lopend boekjaar op voorstel van de
raad van beheer door de algemene vergadering vastgesteld.
Art. 45. Het origineel van het eventueel reglement van inwendige orde
zal worden ondertekend zoals in artikel 39 wordt bepaald. Het vult de
statuten aan en is bindend voor allen. Geen wijziging mag hierin
worden aangebracht dan door de algemene vergadering.
De eventuele wijzigingen worden opgenomen in het proces-verbaal van
de algemene vergadering die ze heeft aangenomen.
De tekst van het eventueel reglement van inwendige orde en van de
hierin aangebrachte wijzigingen wordt aan alle leden medegedeeld.
Art. 46. Indien deze vereniging vrijwillig wordt ontbonden, zal de
algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, de vereffenaars
aanduiden, hun machten bepalen en de bestemming van de goederen,
die na de aanzuivering van het passief overblijven, aanwijzen.
Art. 47, Indien deze vereniging, om reden onafhankelijk van de wil van
haar leden; ophoudt met de rechtspersoonlijkheid te genieten, zal zij
met deze statuten als vereniging van gemeen recht tussen haar leden
blijven voortbestaan.
Art. 48. De raad van beheer zal op soevereine wijze uitspraak doen
over iedere betwisting betreffende de uitlegging van deze statuten en
van het eventueel reglement van inwendige orde; hij beslist zonder
mogelijkheid van verhaal en op definitieve wijze.
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Art. 49. De vereniging draagt de kosten die naar aanleiding van deze
akte worden gemaakt of zullen worden gemaakt.
Art. 50. In de bij deze statuten niet voorziene gevallen, zijn de
wettelijke bepalingen van toepassing die voor de verenigingen zonder
winstoogmerken van kracht zijn.
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